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„ВЕРХОВНА РАДА ПРАЦЮВАТИМЕ 
ПРОДУКТИВНО" 

Київ. (P. P.), — Ўчетвер. 
15-го вересня, голова Вер-
ховної Ради Олександер Мо-
роз під час зустрічі з журна-
лістамн висловив певність, 
що Верховна'Рада працюва-
тиме ефективно і продуктив-
но. 

-Як уже інформовано, 
перший день другої сесії̀  Вер-
ховної Ради пройшов досить 
бурхливо як всерсдені, так і 
зовні. Окрім ISO вояків, бу-
дннок Верховної Ради піке-
тувалн також представники 
інших верств населення та 
політичних сил. Наприклад, 
представники ‚Трудовою 
Харкова" тримали гасла: 
„Вся вдасть совстам", 
„СССР бнл і будєт", „Долой 
націоналізм" тощо. Навпроти 
стояли лиши з іншими гасла-
ми: „Окупанти, яничари, 
зрадники, -геть з парлямен-
ту!", „Геть з України''. 

Наступна сесія почалася 
20-го вересня, а до того часу 
депутати працювали в комі-
сіях. За словами О. Мороза, 
нові депутати, які прийшли 
до українського парлямрнту, 
це — „люди помірковані, з 

- досвідом'' і що розставлення 
сил вони не змінили. 

На запитання, чи буде 
парламент професійним, Мо-
роз сказав, що бажано, щоб 
так було і комісія вивчає цю 
проблему в парламенті. Но-
вообрані депутати незабаром 
отримають помешкання в 
києві, а кому не вистачить — 
житимуть у готелі „Москві". 

Щодо надання російській 
мові статусу офіційної, О. 
Мороз сказав. Що цепіїі̀ аЬяя 
розглядаѓй на сесії не оляну-

ється, але якщо падання бу-
де, то Верховна Рада його 
розгляне. Покищо юристи го-
тують свої пропозиції, керу-
ючнсь нормами міжнарод-
ного права. Проте, на думку 
Мороза, треба враховувати 
як це сприятиме стабілізації 
суспільства. Стало також ві-
домо, що депутати дискуту-
вали над кандидатурою вико-
нуючого обов'язки міністра 
оборони Валерія Шмарова та 
так і не затвердили її, а Ка-
бінет Міністрів у цей час ух-
валив рішення, що Україна 
надалі житиме знову за мос-
ковським часом. А приїзд Б. 
Єльцина в Україну відкладе-
но на два тижні, ОСКІЛЬКИ не 
всі питання узгоджені. 

Деяка перестанова сил в 
українському парламент все 
ж закроюсгься. Парлямен-
тарна група „Єдність", мож-
ливо, перестане існувати, ос-
кільки 16 народних депута-
тів, які до неї входять, вирі-
шили (мінйти свої політичні 
платформи. Частина депута-
тів мають намір перейти до 
Міжрегіональної депутат-
ської групи (МДГ). інші до 
групи „Реформи". До цього 
спонукує відсутність квору-
му, оскільки в групі має бути 
не менше, як 25 осіб. Однак 
про розкол у групі „Єдність" 
було відомо ще з того часу, 
коли Віталія Масола затвер-
джували на пості прем'єр-мі-
ністра. Депутати від Дніпро 
петровщини хотіли бачити на 
цій посаді Павла ґЦзаренка. 
Тепер депутати від Дніпро-' 
петровщини заявили про своє 

ТЙ"жаЯня залишити „Єд-
ність". 

Створено Круглий стіл для молоді 
Київ. (VH1AP). - Пред-

ставники 17-ох організацій 
молоді в столиці ухвалили 
просіѓѓ '̀про Круглий стіл 
молодечих громадських 
організацій (КСМГО) — 
консультативно дорадчий 
орган з питань політн-
ки Молоді в Києві. У 
своїй діяльності КСМГО 
керуватиметься конститу-
цісю України та існуючими 
законами. Головною метою 
КСМГО с налагодження 
плідної співпраці Кнівсько-

го міського виконавчого 
комітету та організацій мо-
л оді міста у виробленні кон-
цспції молодеч'ої політики у 
Києві. 

Серед інших завдань КС-
МГО є сприяння консоліда-
чіі громадських організа-
цій молоді у проведеш еко-
номічних реформ і побудо-
ві правничої демократичної 
держави, забезпечення нор-
мнльних соціяльно-побуто-
внх умов для проживання і 
навчання студентів. 

Приватні підприємці боряться за 
свої інтереси 

Кшв(УНІАР).-ВУкра-
їні створено Лігу привати-
зованих підпрнсмств і під-
прнсмств, що приватизу-
ються. Головною метою -
діяльности ліги є обсднан-
ня зусиль у боротьбі за і нте -
реси всіх тих, хто вважає 
основою поборених ЄКОНО-
мічної кризи в Україні, роз-
вито- приватного сектора, 
економіки та незалежну під-
приємнецьку діяльність. 
Про це було повідомлено 

на Четвертій сесії Українсь-
кої Національної Асамблеї 
Підприємництва, що відбу-
лася в п'ятницю, 16-го ве-
ресня, у кояференційній залі 
Національної Академії На-
ук України. 

Засновники Ліги є: Укра-
інська Національна Асамб-
лея Підприємництва (УН-
А П), Українська Спілка Не-
залежких Підприсмців (УС-
НП) та Спілка Юристів Ук-

Помер А. Кушнір, колишній 
секретар 83-го Відділу УНС 

Філадельфія (С. Г.). — 
Тут в суботу, 17-го вересня, 
ц. р. на 72-му році життя піс-
ля довгої недуги помер ко-
лишній довголітній секретар 
83-го Відділу св. п. Андрій 
Кушнір. 

А. Кушнір народився в 
селі Будилів, повіт Терно-
піль, де вже в молодому вщі 
був активним у громадській 
праці, як читальні .ДТросві-

До Америки молода пара 
і 1949 року 

іїКаролайни. але 
у часі переїхали 

рфіляделіфії. 
У Філядельфії`А. Куш-

нір негаАМю включився в гро-

мадську працю. В першу чер-
гу став з дружнною членом 
УНСоюзу, відтак членом 6-
го Відділу ООЧСУ, Відділу 
УККА, Відділу „Самопоміч" 
та УСО ..Тризуб". 

Покійний залишив у 
смутку дружину Фавронію, 
синів Івана і Василя з роди-
ною, п'ятьох виўсів, а Украї-
ні брата Володимира з родн-
иою, та приятелів, друзів й 
дальшу родину. 

Парастас відслужено у 
вівторок, 20-го вересня п. р. 
похоронному заведенні Насе-
вичів. Похоронні відправи бу-
дуть в середу, 21-го вересня, 
о год. 9-ій ранку з похорои-
ного заведення Насевича до 
Катедри Непорочного Звчат-
тя Пресвятої Діви Марії, 816 
Н. Фреяхлія вулиця, де буде 
відслужена Заупокійна Бого-
служба. 

Київська Духовна Академія 
розпочала третій рік навчання І 

Олбані, Н. Й. (М. Ге-
рець). — 3 початком вересня 
почалися виклади в Київ-
ській Духовній Академії, яка 
є єдиною вищою українською 
православною школою в 
Україні. 

Академія, подібна як і 
вся Україна, переживає не-
легкі переходові часи. Хоч 
вона приміщується в присти-
жевому будинку Андріїв-
ського собору, то. цей буди-
нок виявився за малий для 
нормального навчання всіх 
бажаючих поступити на сту-
дії до Академії' чи духовної 
семінарії, яка також там зна-
ходиться. Одначе не дивля-
чись на тісноту авдиторій і 
кімнат, переповнення гурто-
житку. браку достатньої 
кількости гадручників та нав-
чальних матеріалів, трудно-
щі з харчами та посудою в 
їдальні, керівництво акаде-
мІЇ, розуміючи вагу високо-
освіченого, національно сві-
домого духовенства для ду-
ховного відродження України 
та одночасно, щоб хоч част-
ково заповнити бажання 
українські молоді служити 
своїй Церкві та своєму на-
родові — рішило прийняти 
36 нових студентів. З тих са-
мнх мотивів керівництво се-
мінарії прийняло 43 першо 
клясннків. 

Весною цього року пля-
ни академії були прийняти 
тільки 20 нових студентів, бо 
матеріальні спроможності 
Української Православної 
Церкви — Київського Паѓрі-
ярхату не дозволялн-на опл-
ту навчання більшого числа 
студентів. Тоді Українське 
Православне Товариство св. 
Андрія запропонувало вста-
новити 10 стипендій по 250 

Франція підтримує політику ЗСА 
щодо Гаїті 

дол. кожна, щоб оплатиѓм 
навчання для 10-ох додатко-
вих студентів, на що погодн-
лись і Церква, і ректор ака-
демІЇ. Досі члени та приятелі̀  
товариства уфундували сім 
стипендій, а саме: дві стипен-
дії встановили Зоя і Михайло І 
Луценки. Ютика, Н. Й.та ifcf j 
одній стипендії встановили 
парафія св. Софії, Чикаго, 

.Алла і Михайло Герсць, Ол-
бані, Н. Я., Ніна і Іван Дер-
кач, Шлос Парк, Іллиной, 
Таїса і Юрій Розгін, Стерлінг 
Гайт, Мишиген, та Софія і і 
Олександер Скоп, Ла Меза, j 
Каліф. 
' Оплата за навчання шіс-
тьох студентів, прийнятих 
ректором академії Єпнско-
пом Дани`лом на їхнє настир-
ливе прохання, ще не є забез-
печене. Одначе ректор висло- і 
вив надію, що знайдуться ' 
добрі люди, які допоможуть 
і цим студентам. 

При Товаристві св. Анд-
рія створено Стнпендійний і 
Фонд Київської Духовної' 
Академії, на який люди доб-
рої волі можуть складати 
свої пожертви. Розподілом і 
стипендій займається комі- і 
сія, в склад якої входить ко-
лішіній депутат Верховної Ра-
ди Олесь Шевченко, заступ-
ник голови Всеукраїнського 
Братства Ярина Тимошеяко 
та викладач Київської Духов-

' ної Академії проф. Дмитро 
Степовик-. 

Пожертви на Стипендій-
ний Фонд Київської Духовної 

. Академії, які є звільнені ві'л 
податку, можна надсилати на 
адресу: St. Andrew s Society. 
Inc.. 1023 Yorkshire Dr., Los 
Altos, Calif 94024, виставля-
ючи чеки на товариство. 

Париж. — Міністер обо-
рокн Франції Франсуа Лєо-
тар сказав, що його країна 
підтримає американську вій-
ськову операцію на Гаїті — у 
тому випадку, коли посеред-
ницька місія колишнього 
американського президента 
Дж Картера не матиме успі-
ху. 

Виступаючи у програмі 
телевізійної компанії Франс-
2, Ф. Лсотар підкреслив, що 
подібну операцію дозволяє 
резолюція ч. 940 Ради безпе-
ки ООН. „Ми відкидаємо 
можливість проведення та-
кнх акцій будь-якою держа-
вою, навіть найсильнішою, 

якщо вона у своїх діях не ке-
рується міжнародним пра-
вом",—- сказав французький 
міністер і запевнив, що ЗСА 
спираються на згадану резо-
люцію, як і Франція, коли 
здійснювала військово-гума-
нітарну операцію в Руанді. 
Що стосується Гаїті, то мова 
йде про „відновлення демо-
кратії, ліквідованої військо-
вими путчистами". 

Ф. Лсотар повідомив, 
що представники французь-
кої поліції і жандармерії 
братимуть активну участь у 
вишколі гаїтянських сил охо-
рони порядку. 

Є. Сабуров зг^зигнував 

Глуха красуня стала 
„Міс Америкою" 

Атлантіќ Ситі, Н. Дж.(Х. 
В-Ф.) — Тут в суботу, 17-го 
вересня, традиційні вибори 
із поміж п'ятьох десятків 
красунь обрали „Міс Амери-
ку", яка володітиме у 1995 ро 
ці. Це подія, що серед а мери-
пінської громадськостн вик 
ликаѓ загально-масове за-
цікавленнч, за котрим на 
екранах телевізйних апара-
тів стежать мільйони гляда-
чів у найменших закутках 
країни. v 

Одначе цим разом ця ве-
личио покалоаа імпреза йе-
ревищила всі можливі сен-
сашйні видовища, хоч діло 
тут навіть не у видо`вищі. 
Ідеться тут про радше оцей 
типічний, ще досі ніким не 
перевершений „американ-
ський дух", коли то f час 
переживання всенародної 
політичної кризи — гаїтсь-
кого конфлікту, на сцені в 
Атлантіќ Ситі красунею 
ЗСА обрано 21-річну глуху 
студентку Дягексонвілсько-
го стейтового університету 
з Бірмінгтаму в Алабамі. 
Гетер Вайтстовн. V 

Молоденька Г. Вайтст-
ови втратила слух маючи 
всього півтора року після 
реакції на щеплення проти 
дифтерії і коклюшу, у неї 
всього п'ять відсотків слухў 
в лівому усі. Одначе, не 
зважаючи на це недомаган-
ня Г. Вайтстовн переборо-
ла всі з-цим пов'язані труд-
нощі дитинства та юиостя і 
здобула одну з найбільш 
бажаних перемог кожної 
жінки-красуні в ЗСА. Вона 
розуміє співбесідіаапв, чм-
таючн їх уста, носить слу-
ховнй апарат і володіє мо-
вою глухо-німих. 

Вона була єдиною змагун 
кою, яка здобула перше 
місце у двох прелімінарних 
вимогах, щоб мати змогу 
боротися за корону „Міс 
Америки" — у показі ќу-
пальх строїв і пописах та-
лаиту, виступаючи з балет-

Г. Вайтстовн 

ним танком. Крім того, 
одною із вимог у конкурсі с 
виступи з коротким словом 
перед публікою, де точку-
сться не тільки зміст про-
мови, яле також вміння П 
передачі. Г. Вайтстовн з цьо-
го завдання вив'язалася без 
закиду — думка її слова —це 
ствердження, що все є мож-
ливо осягнути. З цими думк-
ми вона зверталася до амерй 
канських молодих людей 
по цілій країні, не тільки 
уломних, але всіх. 

КОНЦЕРТ М. СУКА В А. 
ТАЛШІХХЛЛ-

Ню Йорќ. — Тут у неді-
лю, 23-го жовтня, в Аліс 
Таллі Голл при Лінкольн 
Центрі водбудеться сольовий 
концерт відомого україн-
ського піяніста Миколи Су 
ќа. Початок о ѓод. 2-ій по по-
лудні. У програмі — твори 
Бетовена, Бартока, Ліста і 
світова прем'єра твору укра-
їнського композитора Вален 
тнна Снльвестроаа. Квитки в 
ціні 20, 15 і 12 дол. можна 
придбати в касі Аліс Таллі 
Голл, або телефонуючи до 
Сеягер Чардж (212) 721-6500. 
Концерт влаштовує Шупп 
в{ѓѓістіќ менеджмент спіліно 
в Українським Інститутом 

в Ню Йорќу. 

Симферополь. — Звідси 
16-го вересня надійшло пові-
домлення, що віцепрем'єр 
Криму Євген Сабуров заявив 
про свою резиґнацію, 
оскільки за умов, що 
склалися у Криму, він не 
може працювати. Проте 
Сабуров зауважив, що його 
резиґнація не означає 
резиґнацію всього уряду 
Криму. Зауваживши, що він 
уже багато зробив для 
Криму, Сабуров, однак, 
сказав, що не дуже 
„закоханий у своє крісло". За 
його словами, „кримський 
парлямент вчинив 
державний переворот", а 
президент Юрій Мєшков у 
відповідь вжив кроки, „не 

зовсім зграбні". 
Газета „Слава Севасто-

поля" 17-го вересня надруку-
вала інтерв'ю з комаиду-
ючим Чорноморською фльо-
тою Едуардом Ьалтіним, Ад-
мірал підтвердив свою дум-
ку, що Чорноморська фльо-
та має бути неподільною, бо 
якщо вона залишить Севас-
топіль, то це буде ка-
тастрофою для Севастополя 
і приведе до суспільного 
вибуху. Отож вихід він ба-
чить у єднанні двох братніх 
народів, ѓгриманні амбіцій 
нашонал-пагріотів, ям мали 
б розумі'й, що державна 
незалежірсть будуетьса ро-

(З інфор націй У НІ АР) 

ЖИТОМИР. — Як пові-
домив Pyx-прес 12-го верес-
ня, лідер Народного Руху 
України Вячеслав Чорновіл 
на запрошення голови Жито-
мирської Міської Ради Ана-
толія Фесенка взяв участь у 
святкуванні 1110-ої річниці 
міста і виступив в Обласному 
виконавчому комітеті на уро-
чнстнх зборах з нагоди п'ятої 
річниці Руху. В. Чорновіл 
висловився за об'єднання зу-
силь усіх політичних партій і 
громадських організацій, які 
виступають за державність, 
демократію та реформи. 
Разом з тим, голова НРУ під-
дав гострій критиці заклики 
деяких політичних організа-

цій про розпуск національно-
демократичних партій і ство-
рення на їх базі єдиної органі-
зації̀ . 

КИЇВ. - У Головному 
санітарио-епідеміологічному 
відділі Міністерства Охорони 
Здоров'я Украї̀ ни повідо-
мили, що в Україні зареест-
ровано 14 випадків захвор-
ювання на холеру, з них 13 у 
Криму. До Симферополя вн-
їхала бригада інфекціоністів, 
очЬлювана санітарним ліка-
рем Віктором Марієвським. 
Фахівці намагаються вияви-
ти джерело хвороби. У Кри-
му перевіряються всі водой-
мнща. продукти та напої. 

ЎСВІТІ 
АРЕШТ ДВОХ ЖИДІВСЬКИХ поселенців, причетних до 
створення атипалестинської терористичної органтші. ви-
кликав бурю навдоволення з боку опозиції в Ізраїлі. Дійшло 
до ТОГО, ЩО уряд був змушений обговорити цю проблему на 
своєму засіданні. Кабінет мцрВГрів прийшов до висновку, що 
дії поліції не суперечили ізраїльським законам, більше того, 
ті дії̀  заслуговують схвалення. -Ми можемо тільки пограту-
люватн ізраїльській поліції у зв'язку з її високим професіо 
налізмом, який дозволив унеможливити небезпечні злочи-
ни",—`сказав міністер поліції Ізраїля Моше ГЛагаль. 

ДО ЦЬОГО ЧАСЎ НЕ ВДАЄТЬСЯ підняти на поверхню ті-
ла трьох робітників, що загинули у внсліді вибуху метану на 
шахті Південно-Донбаська в Донецькій області України. 
Двоє членів рятувальної служби, яким вдалося дістатися до 
епіцентру аварії, також загинули від високої температури в 
шахті. День і ніч рятувальники разом зі шахтарями прокла-
дають до катастрофи аварії повітряпровід, щоб відновити 
вентиляцію й унеможливити повторну концентрацію метану 

ПОЛЬСЬКА ГАЗЕТА „Жице Варшави" повідомила, що 
спецслужби країни мають намір закликати спеціялістів Сі-
Ай-Ей на допомогу в боротьбі з російською мафією у Поль-
щі. З цією метою, пише газета, у Вашінггон поїхав керівник 
польської контррозвідки Константи Медовіч „Жицє Вар-
шави" підкреслює, що Адміністрація ЗСА зберігає візиту К. 
Медовіча в секреті, побоюючись, що це може викликати нев-
доволення з боку російської влади. Очевидним фактом, про-
те, залишається діяльність злочинних російських груп у 
Польщі. Грабіжництвом і терором вони абсолютно унемож-
ливилн життя в цій країні для —тутѓ'- з колишніх совет-
ськнх республік 

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТЕР ТАДЖИКІСТАНУ Абдуджаліл Са-
мадов надіслав в Оргаиізацио Об'єдяаягд Націй листа з про-
ханням надати його республіці статус найменш розвинутої 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ДЕСАНТ НА ГАЇТІ 
ВІДБУВСЯ МИРНО 

Порт-о-Пренс, Гаїті. — 
Удосвіта в понеділок, 19-го 
вересня, в порт таїтянської 
столиці увійшли два кораблі 
американських військово-
морських сил і човен бере-
гової охорони ЗСА. Трохи да-
лі за ними став велетенський 
літаконосець „Двайт Айзен-
гавер". Відтак з боку моря 
надлетіли десантні гелікоп-
тери, підняті з кораблів та лі 
таконосців Десантники при-
землилися на території між-
народного летовища. Аван-
гардними формаціями ко-
мандував генерал Дейвід 
Мід. а загальне командуван-
ня операцією здійснює гене-
рал Генрі Шелтон. 

Американські десантни-
ки не зустріли ніякого опору. 
На летовищі їх вітали цілком 
миролюбні гаїтянські стар-
шини. Десант не вплинув на 
столичне життя, хібащо на 
вулицях стало трохи менше 
людей. 

Виступаючи в неділю 
ўвечорі в програмі крайової 
телевізії, тимчасовий презн-
дент Гаїті 81-річний Еміль 
Жонассен сказав, що він під-
пнсав мирну угоду з амери-
канцями і закликав спільно-
ту зберііати спокій. 

У зв'язку зі згаданою 
угодою, президент Билл 
Клінтон скасував всі запля-
новані десантні операції в різ-
них точках Гаїті, 

ком Портч)-Преису. Щоправ-
да, третій лідер хунти, на-
чальник поліції підполков-
ник Мішель Франсуа відмо-

риканцями і в даний час пе-
реховується. 

Згідно з досягнутою уго-
дою. провідник гаѓтяяської 
військової хунти генерал-
лейтенант Рауль Седрас і йо-
го начальник штабу генерал 
Філіїш Біямбі відмовляться 
від влади і передадуть її Жа-
нові-Бсртранові Аріспдові до 
15-го жовтня. 

Міжнародний контин-
гент, який запевнюватиме по-
вернення до влади презнден-
та Ж.-Б. Арістіда. складягн-
меться з вояків ЗСА, Арген-
тини. Бельгії. Болівії'. Велн-
кобритані̀ ї. Ізраїля, Йорданіі 
та інших держав, битьшкггь з 
яких па оѓжить до Караіб-
ського басейну. У склад кон-
тингенту увійдуть 600 полі-
ційних інструкторів, 100 ін-
структорів для вишколу M1C-
цевнх полдшянпв і 1,300 вій-
ськовиків для охорони ная-
важливішнх об'єктів. Най-
більше вояків виділила рес-
публіка Банглядеш. пряслав-
ши на ГаЃті 500 вояків і 100 
поліціянпв. Очікується, що в 

приєднається ще декілька 
країВ. в тому числі й Поль-

Рух протестує проти нерівноправного 
договору 

Одеса, (ЎШАР). — Тут 
14-го вересня закінчилася 
сесія Великої Ради Руху. 

На сесії ухвалено уяву з 
приводу ПІДГОТОРЧ договору 
між Україною і Росією. Учас-
ники наради вважають нес-
приятливими вимоги росій-
ської сторони щодо подвій-
ного громадянства, зміни ме-
х ані змів і форм економічної 
співпраці, де закладені нерів-
ноправні умови. Велика рада 
Руху ухвалила звернення до 
урядових установ України з 
приводу нез'ясування причин 
та обставин зникнення Ми-
хайла Бойчишкиа вісім міся-
ців тому. У документі наго-

лошеяо на млявості дШ пра-
воохоронннх органів, а також 
на здійснення тиску на сооя-
зорів Руху. Велика Рада Руху 
закликала голову Верховної 
Ради України Олександра 
Мороза взяти під свою коят-
ролю справу розсліду-вання 
зникнення М. Бойчишина і 
розглянути стан розслідував-
ня на Верховній Раді. 

Щодо ситуації у Криму. 
Велика Рада Руху вважає, що 
діяльність обох гілок крнм-
ської влади є оливково шкід-
ливою для І 
острова й 
допустити до хаосу на теря-
торІЇУ 

В АМЕРИЦІ 
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ офішйно остеріг, що у 
висліді політики ЗСА щодо Гаїті за кордоном можуть бути 
напади на американських громадян або на американські 
представництва. У заяві Державного департаменту з цього 
приводу підкреслюється, що деякі американські амбасади 
вже дістали від терористів листові чи телефонічні погрози 
відповісти вибухами та іншими терористичними акціями на 
американські дії' проти гаітянської військової хунти. 

40 НЮЙОРКСЬКИХ ПОЛЩІЯНТІВ, які волошють кре-
ольською мовою або с вихідцями з Гаїті, візьмуть участь у 
вишколі поліці'ї на острові після відновлення там демократії 
і влади законного президента Жака-Бертрака Арістіда. Як 
повідомили з поліщйного управління Ню Йорќу, список зі 
сорока поліціяйтами вже переданий у міністерство юстиції і 
з ними відбулася відповідна співбесіда. „Покищо ми не мо-
жемо оприлюднити імена цих людей, однак більшість з них 
вже прийняли нашу пропозицію і готові поїхати в Гаїті",— 
сказав представник нюйоркського поліщйного управління 
Джан Міллер. 

У НАЙБЛИЖЧІ ДНІ в суді міста Орландо, Фла , відбу-
дуться переслухування у справі англійця Пола Мнрфі, який 

іав себе причетним до змови, що мала своєю метою пе-
реддння ракет „Стінгер" Іранові. В судовій справі говориться, 
що 42-річний П. Мерфі з ані лійського містечка Ортои-Мел-
бурн на початку цього літа приїхав у ЗСА, щоб перепрова-
дити з Фльориди 54 „Сгінгерів", добре при цьому знаючи, 
що експорт зброї зі ЗСА забороняються законом. Причетним 
до цього злочину визнав себе також іранець' Джамшід Шафі, 
який мешкає в Англії. OAljp- затримали агатѓи таємної милюЃ 
служби ЗСА в Орландо. 

ПРОГНОЗУЮЧИ РОЗВИТОК подій псі 
бернатора стейту Ню Йора, газета „Ню Йора НюздеГЧпро-

новин телевізійної компанії Ей-Бі-Сі промели ошту-
серед нюйоркців на тему: .За мого б вм гояосуваж, 

якби вибори відбувалася сьогодніЃ У висліді кандидатуру 
республіканця Д-отрпжа Патакі підтримав 41 відсоток ан-
борців, а за теперішнього губернатора, демократа Марю 
Квомо висловилися 40 відсотків. Газета заповниќ, що яв-
спрааді Д. Паѓвќі, хоч його ім'я 1 не дуже знане серед ярос-

Ню Йорќу, випереджує М. Квоаоомв 5-7 аід-
сотків голосіа. Навіть у Маигеттені, де до М. ІСаоеаос 
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Цікаві події у Німеччині 
15-го жовтня ц. р. відбудуться парляментарні 

вибори у Німеччині. Попереджують їх вибори в 
окремих „краях", з яких складається федератив 
на німецька республіка, що її батьком став був От-
то фон Ьісмарк. якому вдалося переконати неза-
лежні до того часу малі королівства і князівства 
виректися тієї незалежности у користь широкої 
автономії у з'єднаній країні із одним спільним 
президентом і урядом на чолі з канцлером. Ос-
танні парляментарні вибори в Німеччині відбули 
ся в 1984 році і від того часу канцлером теперіш-
ньої 80-мільйоновОї німецької держави є Гальмуѓ 
Коль, голова Християнсько-демократичної партії, 
який перейде до історії, як надзвичайно зручний і 
послідовний режисер з'єдинення поділеної захід-
ньої вільної і східньоі комуністичної частини — 
після упадку Берлінського муру та банкрутства ко-
мунізму в СХІДНІЙ Европі. 

13-го вересня ц. р. відбулися вибори у Саксонії 
і Ьранденбургії. Політично важливими момента-
ми висліду виборів в обох тих краях була повна 
програ Вільної демократичної партії, третьої по-
руч Християнсько-демократичної і Соціял-демо-
кратичної. Уряд канцлера Гельмута Коля спира-
ється на коаліції Християнсько-демократиччої та 
`Вільної демократичної партій. Якщо вільні демо-
крати перестануть грати ролю „язичка у вазі" ні-
мецької міжпартійної конфігурації, Гельмутові 
Крлеві грозить програ у користь Соціял-демокра-
тичної партії, що ЇЇ голова став би новим канцле-
ром. Теперішня політична ситуація у Західній Ев-
ропі така, що її' фактичний провід належить трьом 
країнам— Британії, Франції і Німеччині, Італія з її 
вічними кризами втратила своє давнє чільне зна-
чення, дармащо надалі належить до НАТО іа Ев-
ропейського союзу. Хоча німецькі соціял-демо-
к̀рапги — антимарксисти, малощо різняться ідео-

" ттоПЧНО УІД" хрйТ?гТО.нськиХ ДимиярУі гВ̀"та Щетйен-
ше у своєму підході до проблем закордонної полі-
тики, відхід Гельмута Коля з політичної арени був 
би ще важливішою подією, як був відхід „залізної 
лейді" Маргарет Тачер у Британії. 

Другим цікавим моментом виборів у Саксонії і 
Бранденбурзі був деякий, хоч невеликий зріст 
впливів Комуністучної партії. Хоча приєднання ко-
лишньої комуністичної Східньо`і Німеччини до за-

.. хідньої сталося чотири роки тому, там усе ще по-
кутує якуйсь дивний не то сантимент, не то 
привичка до комуністичного експерименту. Коли 
німців у Саксонії не ля`кає вже згадка про Еріха 
Гонекера, який казав стріляти із вікон на Берлін-
ському мурі втікачів із східнього до західнього 
Берліну, то не можна дивуватися, що в Україні все 
ще можуть знаходитися одиниці, які з жалем зга-
дують часи Леоніда Брежнєва. 

Німеччина відмежована від України Польщею. 
Ми маємо причини мати сантимент до німців. 
Підписаний Україною сепаратний мир у 1918 році з 
чотирма державами на чолі з Німеччиною був в 
очах німців .хлібним миром" — Німеччині й Ав-
стрії треба було українського хліба. А у Другій сві-
товій війні Райхкомісар України Еріх Кох винищу-
вав українську інтелігенцію, будучи, як згодом ви-
явилося, агентом КГБ. А втім, від німців можна 
навчитися, як треба працювату, як треба зберіга-
ти в державі зразковий лад І чистоту. І коли крити-
ковано Німеччину, що вона не має культури, то 
правильна була відповідь: „Якби німецька літера-
тура мала тільки одного Пате, то вона була 6 бага-
та". Те саме стосується Ричарда Ваги ера в ділянці 
музики. Є від кого вчитися, як творити державу, як 
зберігати закон, як зберігати лад і чистоту. Німці 
не є досконалим народом, але є одною із семи 
найбільш упромисловлених держав і Гельмут 
Коль є одним із передових сучасних державних 
мужів. 

Задовго перед мосю чер-
говою подорожжю в Україну 
я старанно вчитувався в 
статті в українській пресі, які 
стосувалися виборів Леоніда 
Кучми на президента Украї-
ни. Воскобійник. Світуха, 
Гайвас. Кедрин, Барановсь-
кий. Бараболяќ, Руденко та 
інші в основному висловлю-
вали свос нссподівання нас-
лідками виборів, дехто на 
віть і розчарування. Але 
врешті-решт автори, на осно-
ві деяких початкових запев-
нень новообраного Прези-
дснта, згоджувалися, що все 
ж таки не залежність України 
с в добрих руках. 

Хотілося мені вже кри-
чатн „рятуйте!!!", не спішіть 
з такими висновками! Поче-
кайте! Та вирішив мовчати і 
самому придивитися до роз-
витку подій, щоби відразу не 
попасти в ќлюб песимістів 
чи аматора н політичній ана-
лізі 

1 ось тепер я шовў в 
Ўкраїн' І хоч. погоджуючись 
і думками деяких авторів, 
що треба починатц з фактів 
життя, вже тепер с багато 
підстав ще до більшого роз-
чарунання, тривоги і жалю 
за втратою Леоніда Кравчу-
ка. Тепер пі'шо звинувачува-
ти демократи, ш їхню не здіб-
ність чи просто політичну 
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незрілість в недавніх вибо-
рах. Є багато чого в Україні. 
що не можна збагнути на-
шнм думанням. Також нема 
чого звинувачувати народ за 
його значно низьку націо-
нально державну свідомість. 
Народ не винен. їсти хоче ко-
жен. Та все ж не можна стри-
матися від завваги, що Укра-
їна починається з Донбасу, а 
не зі Львова. І це наші демо-
крати повинні були знати. А 
якщо не знали, то сподіває-
мося. що вони навчилися, що 
з народом треба працювати 
поміж виборами. І то не в 
Києві, а в самих нетрях Дон-
басу, турбуватися за народ, 
обороняти його права, знати 
його болі і бажання, його до-
лю і сподівання. 

Та чомусь мало уваги 
звертають автори післяви-
борчих роздумувань най-
Тнльшому грачеві, який брав 
участь і виграв вибори — 
Москві. 

Нема сумніву, що Моск-
ва вже від першого дня про-
голошсння незалежности по-
нала заходи для повалення 
цієї незалежности. Програма 

цієї праці включала створен-
ня по кордонах та всередині 
України вогневих точок, на-
приклад, в Придністров'ї, 
потім бунт. 

У Криму, нагнічування 
проблем Чорноморської 
фльоти, страйки в Донбасі, 
постійні урядові кризи, бльо-
када України на міжнарод-
ному форумі, повторні від-
микання нафти та газу, в 
часах найбільшої потреби, 
гра на інстинктах „русскоя-
зичного" населення (не ро-
сійського!). постійні насміш-
ки та зневага Президента 
України на потужних хвилях 
каналу „Останкіно". злива в 
Україну величезних тиражів 
російських газет з пропаган-
дою проти української неза-
лежности, та й нарешті від-
верта підтримка і необмеже-
ні фінанси (говорять про 1 
більйон дол.), кинеш на під-
тримку кандидатуріг'Л. Куч-
мн в президентських внбо-
рах,— все це лише поверхові 
помітні кроки Москви в її 
програмі позбавлення Украї-
ни державної незалежности. 
Зовсім ясно, що на дорозі 

Москві стояв Кравчук. Його 
треба було усунути і поставн-
тн свого, 

Москва виграла вибори 
а Україні. Вона має в Києві 
свого ставленика. Не зважа-
ючи на косметичні вислови 
Л. Кучми для заспокоєння 
народу, особливо західнього. 
процес втрати незалежности 

" 'Приклади? В Україні те-
пер перебуває російська де-
лсгаиія, яка разом з пред-
ставниками України розроб-
ляють пункти договору 
„Про дружбу, співробітниц-
тво і партнерство між Росією 
і Україною". Вже вийшли 
різними шляхами перші ві-
домості про вимоги Росії: 
спільний економічний прос-
тір. спільна рубльова зона, 
усунення митних кордонів, 
спільна оборона, офіційність 
російської мови і т. п. Росія 
відмовляється гарантувати 
кордони та територіяльну ці-
лісність України. Отже, намі-
ри ясні для кожного, хто 
вміє думати. Сценарій такий, 
як колись в Переяславі: 
гетьман і козаки присягали 
вірність московському царе-
ні. але цар відмовився від 
присяги виконати свої обі-
цянкн, записані в договорі. 

(Закінчення буде) 

Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб про їхні 
книжкові видання були в щоденнику поміщені бібліогра-
фічні нотатки, вістки й огляди, повинні прислати до редакції 
„Свободи"разом з двома примірниками даного твору також 
і адресу, де таку публікацію можна набути, та її ціну. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій 
чи осіб, включно 9 посмертними згадками-нвкрогюгами, 
маќѓть бути не довші за три сторінки машинопису, писані 
через два інтервали на друкарській машинці 1 лише на од-
ному боці листка па п#ру. Якщо допис писаний рукою, слід 
також дотримуватися великих відступів поміж рядками і 
писати розбірливо (дехто розуміє цю вимогу як писання 
великими пѓѓарами, насправді літери мають бути малі, 
але великі проміжки пом іж рядками, щоб було де попра-

якщо зайде потреба). Дописи слід надсила-
до десяти днів піспи описано? подП. Радак-

ція шстврігас на совою право аерочуваги дописи і лрааи-

анщя у ceObt матеріалах, на сморочуючи їх. У випадку ан 
чи прізвищ сп ід подати їх і по-ннглійському 

Це є назва нового приро-
доохоронного проекту, ЩО 
його заплянунала і вже цьо-
го літа здійснювала громад-
ська екологічна організація в 
Україні — Національний 
Екологічний Центр України 
(скорочено ЕкоЦентр). Цей 
проект будуть продовжувати 
й надалі. 

ЕкоЦентр. який заснова-
но в Києві 30-го серпня 1991 
року, тиждень після прого-
лошення незалежности 
України, уже відомий із його 
широкої, як наукової, так і 
практичної природоохорон-
ної діяльности. Пригадати б 
тут хоч би такі його резроб-
лені проекти, що про них бу-
Л0 писано у „Свободі", як 
„Зелений німб України", ціл-
лю якого с озеленення Укра-
їни дорогою садіння дерев і 
вкюченням до цієї акції най-
більшої кількскти громадян 
по місцях їхнього проживан-
ня. чи „Екологічна освіта в 
природі", головна увага яко-
го спрямована на вщіплю-
вання в молодь екологічної 
освіти через ознайомлюван-
ня її зі станом природи у різ-
них частинах України і еко-
логічними, часто критични-
ми, проблемами, що в них іс-
нують. 

Проект „Подвійний зеле-
ний еліпс" є дальшим прак-
тичним розвитком наукових 
результатів дотеперішніх 
проектів ЕкоЦентрў. Але він 
і є дещо відмінний від них. 

Ось що каже про цей 
проект д-р Тетя̀на Гардашук, 
науковий секретар ЕкоЦен-
тру (цитую з її листа з 5-го 
серпня ц. p.): Ми багато 
зусиль доклали до того', щоб 
поінформувати світ про наші 
екологічні негаразди. Це ду-
же важлива справа. Але, на 
мою думку, цього недостат-
ньо. Мій власний досвід між-
народних комунікацій дозво-
ляє зробити висновок. ЩО 
люди дуже мало знають про 
Україну, а для частини іно-
земців Україна асоціюється 
головним чином з чорно-
бильською катастрофою. Та-
кі враження викликають у 
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людей острах й інші негатив-
ні емоції. Суть даного проєк-" 
ту — створювати позитивний 
образ України як країни, що 
має значний потенціял. кот-
рій є що берегти і обстоюва-
ти, у котрої є багато спільних 
інтересів з іншими країнами. 
Мета даного проекту — по-
казати. що в Україні різні со-
ціяльні групи — Уряд, нау-
ковці, громадськість — 
стурбовані охороною приро-
ЛІІ і співпрацюють заради вн-

. рішення екологічних проб-
лсм..." 

Т. Гардашук була у ЗСАІ. 
у травні цього року і брала: 
тут участь у програмі Ю-Ес-Х_ 
Ай-Ей „Зусилля ЗСА в охо-
роні довкілля". „То була ду-
же корисна програма. Вона 
значною мірою вплинула на 
моє бачення підходів до ви-
рішенкя багатьох екологіч-
ннх проблем", — писала во-
на мені у згаданому листі з 
5-го серпня. Тому і зрозумі-
ло, що набутий нею новий 
досвід значною мірою і допо-
міг їй започаткувати цього 
літа здійснювання проекту 
„Подвійний зелений еліпс". 

У програмі цього проек-
ту є дослідити стан сучасних 
природо-охоронних тернто-
рій Украї'ни, як і до якого 
ступеня зберігаються тепер 
на них природна різноманіт-
ність ляндшафтів і рослин-
ний та тваринний світ, порів-
няти ефективність форм ор-
ганізації тих природоохорон-
них територій з подібними в 
інших краї̀ нах, покищо Схід-
ньої Европи, таких як Поль-
ща, Словаччина, балтійські 
держави і Румунія, визначи-
ти ступінь збалянсованої 
взаємодії різних функцій тих 
територій, таких як зберіга-
юча, наукова, освітня та ре-
креащйно-туристська функ-
ції, і сприяти співпраці з ін-
шнми країнами в ділянці охо-
рони природи та природоохо-
ронної освіти. ЕкоЦентр на-

діється, що програма цього 
проекту теж допоможе ство-
ренню багатофункціональної 
моделі розвитку національ-
них парків в Україні. 

Тепер, як відомо, є лиш 
один державний нашональ-
ний парк в Україні і ним є 
Карпатський національний 
парк в Чорногорі, створений 
ще в 1980 році. 

Проект „Подвійний зеле-
ний еліпс" знайшов підтрнм-
ку Світової природничої асо-
ціяції. Міжнародного фонду 
Відродження". АСОЦІАЦІЇ 

американського лісництва та 
Міністерства Охорони 
КОЛИЦЦ}ЬОГО. Г 
редовища^Украіни. Т цьомў-

міністерстві, між іншим, за-
ступником міністра тепер є 
заступник голови ЕкоЦентрў 
д-р Ярослав Мовчан. Я мав 
честь його пізнати в Амери-
канській асоціяшї лісництва 
у Вашінгтоні в 1992 році, при 
нагоді його відвідин бюра 
Ґлобал РіЛіф інтернешенел, 
координатором якого є наша 
американська українка Хрис-
тина Соневицька — скромна 
на вигляд людина, але щиро і 
глибоко віддана справі охо-
рони природи. 

Згідно з наміченим пля-
ном проекту, в липні цього 
літа відбулася поїздка по 
природоохоронних теренах 
Ўкраїќн, що репрезентують 
три основні природолянд-
шафтні зони України — гори, 
лосостеп і степ. Поїздка 
включала відвідини Карпат-
сьќого національного парку. 
Канівського заповідника і 
Українського степового запо-
відника, який складається із 
чотирьох відділів — Хому-
товський степ. Кам'яні мо^ 
гили. Михайлівська цілини 
та Крейдова фльора. У по-
їздці. крім членів ЕкоЦен-
тру, взяли участь двоє аме-
рнканців — Аліна і Лі Ро-
джерси з Вашінгтону, і ру-
мун Маріяќ Драгой з Бука-

решту. 
Із-за обмеженого газет-

ного місця годі переповістн в 
подробицях відвідини кожної 
із тих природоохоронних те-
риторій Украї̀ни. Це зробила 
із фаховим знанням Т. Гар-
дашук в її звіті. Але хочеть-
ся навести з її звіту дещо про 
реакцію закордонних учасни-
ків цієї поїздки. 

Вони не скривали їхньо-
го захоплення Україною як 
країною, щедро наділеною 
природою, котра внрізняєть-
ся різноманіттям з великою 
екологічною, естетичною й 
історико-культурною цінніс-
тю. На кожній із відвіданих 
територій еони знаходили сд-
ність природної та культур-
ноі спадщини українського 
нараду. Чи це був рекреацій-

комплекс Микуличнн з 
Іого гуцульською архітекту-

рою і Скелі Довбўша в 
Яремчі в Карпатському наці-
ональному парку, чи архео-
логічні пам'ятки городищ 
скитського часу й інші архі-
тектурні та історико-куль-
турні пам'ятки на території 
Канівського природного за-
повідннка та сусіднього Істо-
рико-культурного заловідни-
ка „Тарасова могила", чи 
скитські кургани, скитські та 
половецькі кам'яні баби і 
численні українські легенди 
та пісні про український степ, 
не перелічуючи вже тут чис-
ленних унікальних рослин і 
різноманітності ляндшаф-
тів, що зберігаються на всіх 
тих територіях, вони відкри-
ли Україну як країну, що мас 
великий потенціял на розвн-
ток екологічного туризму. 
Закордонні учасники цієї по-
іздкн висловлювали велику 
зацікавленість у наступному 
розвитку проекту „Подвій-
ний зелений еліпс" з пропо-
зиціями залучити до нього 
нових партнерів для внрі-
шеяня спі тьних екологічних 
проблем, які не мають дер-
жавних кордонів. Як пише Т. 
Гардашук, це був лише пер-
ший крок. Здійснювання на-
мічсної програми прсщовжу-

Володимнр Романюк є , . 

I ВСБОК, БУДЬМО 
ОІТПІМІСТАМИ! 

II 
— Як зустріли в Україні прихід на президентський пост 

Леоніда Кучми? 
— В цілому українці — оптимісти. Кучми, виглядає, не 

бояться. Дехто переконаний, що Леонід Кравчук сам собі по-
шкоднв, не розвиваючи економіки. Інші ж кажуть, що Кучма і 
не дозволить собі на крайнощі, бо мас рахуватися з фактом, ' 
що перемога його досить хитка. Ще інші впевнені, шо Кучма, 
як Президент великої незалежної держава, не піде на служ- j 
бў до когось. Нязягал же народ вірАтй, що його Президент 
головну увагу, як і обіцяв, зосередить на питаннях економіки і 
та боротьби зі злочинністю, а не торкатиме державної мови' 
та національної символіки України. 

— Отже тут, у діяспорі, іноді дещо забагато панікують? 
— Очевидно. Між тим нам також не завадить буѓв опти-

містами. 
— Все ж, кілька слів про так звану офіційність росій-' 

ської мова в Україні... 
— Одна досить впливова людина з українського консу-

ляту в Канаді, у телефонічній розмові зі мною, сказала, шо 
не лише V дуже здивувало, коли Кучма в час інавгурації на 

Президента говорив виключно українською мовою. Відпові-
дав також на всі питання (що не завжди робив екс-Презндеит 
Кравчук) також по-українськи, в тому числі й на запитання, 
які давали йому по-російськи. Мало того: з амбасадорами 
Німеччини та Франції в Украї̀ ні, які також зверталися до но-
вого Президента України по-російськи, Леонід Кучма гово-
рив через перекладача, знову ж по-украюськм. Чимало лю-
дсй в Україні розцінює висловлювання Л. Кучми про офщій-
ність російської мови в Україні, як кістку, яку Президент ки-
нув тим русофілам, що голосували за нього. 

— Даруйте, але з голови не йде ваша заувага щодо Гали-
чияи. Невже аж таке гнітюче враження від зустрічі з моїм 
краєм? 

— Ні, далеко не так! Галичина в цілому — то справді, по 
суті своїй, самостійна держава, в якій міцно стоїть дух пагрі-
отизму. Я проїжджав через села і з хвилюванням бачив у 
кожному високо насипані символічні могили на честь Січо-
вого Стрілецтва та ЎПА, а на майже всіх будинках — наою-
нальні синьо-жовті прапори! Мій племінник, що .тряїхав до 
Львова з Донбасу, щоб супроводжувати мене туди я дорозі, 
також був надзвичайно вражений високою яеаќмяльиою сві-
домістю галичан, і коли ми прибули в Донбас, то вія всюди 
розповідав про цей галицький „феномен" та про те, шо в Іа-
личині мислять по-державницьки, а не по-ковбасному. 

Глибоко по-державницькн, додав В. Kdkc, юќлили й ста-
рий гуцул з-під АСосова, і агроном з Полтамднни, і 
робітник з Донеччини, шо з ними Кейс мш нагаду довше роз-
мовляти. Але, м іх тим, спостеріг Віталій також інше. 

Д-р Святополк Шумський 

„Присягаю розказати правду про 
'злочин" 

(Думки про книжку Яра Славутича „Розстріляна мхмґ) 

Глибокий трагізм назви 
монументальної кннжки-
мартиролога Яра Славутича 
„Розстріляна муза" про фі-
зичне винищування україн-
ських літераторів, „лицарів 
пера і слова", змушує нас за-
питагги: „Чи дійсно мітичну 
музу можна умертвити, як 
одну з дев'яти богинь — ДО-
ньок старогрецького могут-
нього славного бога Зевса?" 
Покровителька поетів і літс-
раторін. особливо тих, які 
оспівували волю і людську 
гідність — достойна муза 
завжди жила і житиме серед 
українських лицарів пера, 
які були і будуть завжди ти-
ми. ию безстрашно дивилися 
в очі смерти і кидали воро-
гам відважно свій осуд. Во-
РОГ у СВОЄМУ ЗВИрОДНІННІ на 
магався нищити їх фізично, 
одначе їхню священну еста-
фету перебирали в руки інші 
лицарі волі, які ставали чи-
сленнішими і міцніли з кож-
ним днем. Поетам і літера-
торам український народ 
завдячує в першу чергу свос 
етнічне збереження та націо-
нальну свідомість. І тому 
що вони вибранці народу — 
пам'ять про них свята і вічна 
серед поколінь. 

„Розстріляна муза" — 
це книга-мартиролог, над 
якою автор працював протя-
гом багатьох років в Україні, 
складаючи списки ўкраїн-
ських літературознавців, по-
етів і письменників, яких 
ув'язнили і знищили черво-
но-брунягні займанці сталін-
ської та гітлерівської доби. 
Яр Славутич видав свою 
першу працю (ще неповну) у 
Видавництві „Прометей" в 
Дітройп у 1955 році, в якій 
нараховувалося тоді лише 
двісті лицарів пера, які були 
розстріляні чи замучені у 
каторжних ЃЎЛатах чи в гіт-
лерівських таборах смерти. 

В 1922 році у видавниц-
тві „Либідь" у Києві вийшло 
друге, доповнене видання 
„Розстріляної музи", де 
крім 481 жертви сталінсько-
гітлерівського терору було 
також долучено 26 окремих 
нарисів зі зразками їх твор-
чостн. Праця, яка нараховує 
182 сторінки, є не лише мар-
тирологом розстріляних 
-дітей достойної музи", але 
стає подекуди і своєрідною 
антологією і призначена для 
всіх тих, хто бажає знати 
правду, а особливо для сту-
дентів в Україні. Складаючи 
список погнблнх і живих 
письменників, мовознавців і 
посіѓв, долучив й інших „ді-
тей достойної музи" — ком-
познторів, мнстців-акторів, 
літературних критиків та 
журналістів. Всі вони були 
причетні до літератури, і всі 
вони заслужили вінець сла-
ви та належне місце в панте-
оні вибранців землі україн-
ської. 

Подаючи рік смерти 
кожного і кожної, автор зга-
дав і тих, які вчинили само-
губство, як ось Микола 
Схрипниќ, Микола Хвильо-
вий, Грнгор Голоскевнч, а 
тахож всіх тих, які безслід-
но зникли в ЃЎЛагах та тих, 
які з них повернулися. Як 
стверджує Яр Славутич, яо-
го списки імен ще не від-
дзеркалюють усіх, яких за 
відсутністю достовірних ві-
домостей чи документацій 
можна б було охопити в цій 
книжці. Тому, як вважає ав-
тор, щоб укомплектувати 
повний реєстр жертв, яких 
ймовірно можна нарахувати 
понад 500 і більше, потрібно 

створити відповідну комісію 
при „Меморіялі" ім. Василя 
Стуса. до якої увійшли б 
науковці та громадські діячі. 

Кожний страчений укра-
інський.поет чи прозаїк був 
скалкою в оці червоних 
можновладців Кремля і те-
рор панував аж до 1942 ро-
ку, коли задля консолідації 
сил у боротьбі проти брунат-
них окупантів наступило в 
Україні своєрідне затишшя. 
Використовуючи сприятливу 
коньюнктуру. вийшли на во-
лю Остап Вишня та інші 
письменники. Володимир 
Сосюра пише „Любіть Укра-
їну" а Максим Рильський 
створив патріотичні „Слово 
про рідну матір" і „Жагу", 
за які згодом був змушений 
„каятися" перед Лазарем 
Кагановичем „за наиіоналіс-
тичні ухили". Це був крива-
вий терор в Україні, коли ли-
шитися живим було вели-
ким чудом. Нацьковування 
одного письменника проти 
другого — було виявом най-
більшого звиродніння прав-
лячої верстви. Все це діяло-
ся в ім'я знищити україн-
ських „лицарів пера і сло-
ва". 

Що ж спонукало д-ра 
Яра Славутича, професора 
Альбертського університету 
В Едмонтоні (Канада), при-
святити 50 років, щоб стати 
автором першого в світі 
мартирологу української лі-
тератури та її діячів-"дітей" 
достойної „Розстріляної му-
зи"? Що надхнуло його від-
дзеркалити в цій небуденній 
книзі тих праведних борців і 
одночасно „алкидів-гусля-
рін" України, які впали жер-
твами у боротьбі проти сил 
темряви? 

Обов'язок опрацювання 
цієї' болючої теми віддзер-
калюванням документацій 
великого сталінського зло-
чину — фізичного нищення 
українських лицарів пера і 
слова, яке продовжували й 
гітлерівсько-нацистські оку-
панти. було голосом його на-
ціопально -патріотичного 
сумління та присяги своєму 
дідусеві на смертному ложі 
голодної весни 1933 року. 
Тоді п'ятнадцятирічний 
Гриць Жученко (правдиве 
ім'я і прізвище Яра Славу-
тича) дав дідусеві священну 
присягу: „Вижити і розказа-
ти світові, як сталінська 
Москва нищила Украї̀ ну та 
вбивала наш народ і його 
провідну верству". 

Яр Славутич свою при-
сягу здійснив. Крім того, що 
пережив страшне лихоліття, 
він, озброївшись здобуттям 
високої освіти, — голосив 
Правду! Своїми науково-ав-
торнтетними доказами Яр 
Славутич зацікавив Украї-
ною чуже академічне дов-
кілля, здобувши високе при-
знання. Незалежно від ака-
демічних обов'язків. Яр 
Славутич став автором де-
в'яти збірок поезій, які дру-
кувалися у перекладах на 
англійську, мадярську, 
польську, білоруську, росій-
ську і французьку мови. Од-
нак монументальний твір 
„Розстріляна муза" зі своїм 
призначенням як книга-мар-
тиролог заслуговує на особ-
ливу пошану у парі з велн-
ким признанням її авторові 

щих землі української, які. 
Жертвуючи собою, клали 
тривкі підвалини під будову 
незалежної украї̀ нської дер-
жави — мети нашого буття. 

— Якось у селі, — розповідав Кейс, -
хрестини. Прийняли нас тепло та щиро, зі справжньою укра-
їнською гостинністю. На столах, як мовиться, також було: і 
хліб, і до хліба. Співали чарівних українських пісень. Коли 
добряче розговорилися, я запитав літню вже селянку: „Ну, 
а як ви давитеся на те.^цо незабаром будете мати свою влас-
яу таќя землюЃ Вона, не замислюючись, відповіла: „Нам, 
пане, того не дуже треба. Тепер ми тримаємо корівку з те-
лятком. чотири свинки і ще в колгоспі, вибачєйте, можемо 
щось погинути, вот! А відтак засміялася... 

Надзвичайне враження справила на Віталія інша зустріч, 
з селом Ьсрезовом, в Карпатах, яке святкувало своє тнсячо-
лѓття. До тієї дати я селі спорудили великий пам'ятник, у 
композицію якого ввійшли постаті січового стрільця і вояка 
славної ЎПА. а на постаменті викарбували прізвища тих. шо 

; змаганнях за волю і 

(Закінчення буде) 



С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А . 21-го В Е Р Е С Н Я 1994. 

.iJ^1^: Н ^ - у У Мейплвуді відзначено 
вшторок, 2-го серпня, посад-с Еллен Давенпорт тут на 
публічному засіданні повно-
го Міського комітету прого-
лоснла день 24-го серпня 
Днем Незалежности України. 

Посадник з радістю при-
вітала представників україн-
ськоі̀  громади, заявляючи, 
що з великою радістю вико-
нус свою сьогоднішню функ-
цію — підписання прокляма-
ції про святкування 3-ої річ-
ниці відновлення незалеж-
ности України. У своєму сло-
ві вона докладно згадала про 
всі заслуги американців 
українського походження та 
їх вклад у політичне, еконо-
мічне і культурне життя міс-
та Мейплвуд, нюджерзького 
стейту та ЗСА, при чому під-
креслила наполегливість 
кількох поколінь американ-
ських громадян українського 
роду, які десятками літ пле-
кали ідею про здобуття неза-
лежної України. Вона також 
підкреслила загальну силь-
ветку тих подій, що допрова-
дила до проголошення і ство-
рення незалежної України 24-
го серпня 1991 року в Кисні. 
З найкращими побажаннями 
молодій незалежній Україні 
посадник Давснпорт вручила 
представникові української 
громади і головному радно-
му УНС Андрієві Кейбіді, 
проклямацію. Передаючи до-
кумент, посадник дала роз-
порядження про вивішення 

країнського прапору поряд з 
американським перед будин-
ком Міської ради для відзна-
чення цього урочистого дня. 

У середу, 24-го серпня, о 
год. 9.30 ранку, група жите-
лів Мейплвуд, Н. Дж., та 
околиці зібралась у будинку 

`Міської управи, щоб відзна-
чити третю річницю неза-
лежности України. 

Урочистість відкрив о. 
Євген Ьогуславськнй з місце-
вої української православної 
церкви св. Возаесіння молит-
вою, якою дякував Господеві 
за ласки та просив дальшої 
опіки для України та її на-
роду. 

Після цього член Місь-
кої ради Ґеррі Р^№.з.идапо 
привітав понад 100 присутніх 
членів української громади 

День Незалежности Украї'ни 

А. Ксйбіда (зліва) і Ґ. Расн перед вивішенням прапора. 

та їхніх приятелів заявляючи 
при цьому, що з великою ра-
дістю підписав проклямацію 
з нагоди третьої річниці неза-. 
лежности України. 

А. Ксйбіда подякував Г 
Раєнові за його ввічливість 
до української громади. 

Присутнім серед зібраної 
громади були також монахи-
ні — Сестра Марія, директор 
української католицької шко-
ли св. Іавана Хрестителя, та 
Сестра Дам'яна. 

Отець Фраико Гадяќ, па-
рох української католицької 
церкви св. Івана Хрестителя 
в Нюарку, закінчив цю цере-
монію молитвою за всіх при-
сутніх та прохав Всевишньо-
го про благословення для 
украї'нського народу. Опісля 
А. Ксйбіда, як представник 
української громади, подяку-
вав членові Міської ради Ґ. 
Раєнові за його участь у свят-
куваннях. 

Після відставання амерн-
(анського й українського на-
ціональнихс гнмнів Ґ Раєн 
вивісив український прапор 
..а щоглі Міської ратуші. 

Згадка про ці 
ня з вияснювальннми цнтата-
яи А. Кейбіди появилися у 
місцевих газетах. 

Часто читаємо на сторін-
ках нашої преси про ювілей-
ні відзначення з різних на-
год історичних подій, успі-
шноі праці науковців, суспі-
льно-громдських діячів, ро-
динних ювілеїв, але чомусь 
рідко згадується заслуже-
них людей українського 
шкільництва на поселеннях, 
що с однією з найважливі-
ших суспільно-громадських 
ділянок. Це є люди посвяти, 
що рік-річно спрямовують 
свої виховно-навчальні зу-
силля для користі підроста-
ючого покоління, плекають 
любов до України, украін-
ської мови, зберігають ук-
раїнську молодь віднестри-
мної асиміляції. 

і 3 ініціятиви Управи Осе-
релку СУМ ім. ген.-хор. Т. 

І Чупринки в'Ню Йорќу, яка 
протягом 33 років є спонзо-
ром школи Українознавст-

. ва. відзначено довголітню 
! навчально-вихонну працю 
і мгр Павлини Андрієнко-
! Данчук, що 20 років прослу-
I жила директором вищезга-
j даної школи. З цією метою 

Управа Осередку на чолі з 
головою Даркою Бабською 
і Батьківський комітет ви-
працювали спеціальну про-
граму. 

4-го грудня 1993 року у 
святково прибрану залќ` 
Визвольного Фронту, яку 
вдекорували килимами та 
відповідним написом по-
друга Текля Гнатишин і 
секретар Головної Управи 
СУМ. Стефанія Грииков'ян, 
в присутносіі членів Упра-
ви СУМ, представників ор-
ганізацій, вчителів, членів 
Батьківського комітету, 
молодшого і старшого 
юнацтва СУМ та запроше-
них гостей голова Дарка 
Бабська і заступник голови 
Головної Управи СУМ Бог-
дан Гаріаіі врочисто увели 
шановну ювілятку Павлину 
Андріснко-Данчук — всі 
привітали її рясними оплес-

Заслужений ювілей 

Група учасників свята. 

Після деякої перерви 
.‚Гомін степів" почав знов 
концертувати. 

Ях відомо, першим дири-
гентом „Гомону степів" був 
Юліян Кнгастий. Він був йс-
го засновником і душею ай` 
самблю. Але сталося, що він 
припинив свої музичні студії і 

„Гомін степів" знову концертує 
тривало. Відразу по прого-внїхав до Канади. 

Тоді, знов таки на корот-
кий час, перебрав провід 
самблем Микола Деячаків-
ський, непересічно талани 

лошенню самостійности Ук-
раїни Миколу Дейчаків-
ського покликано на високе 
становище при міністерстві 

витий бандурист, член капелі культури у Києві, 
ім. Т. Шевчена в Дітройті. Тоді перебрав провід ан-
Саме в той час він працював. самблем також здібний і здн-
у Ню Йорќу. Але це довго не сциплінований бандурист 

Український прапор на 
щоглі біля міської ратуші в 

Мейплвуд. 

Ансамбль „Гомін степів" перед дзвінницею у Гантері. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ 
в НЮ ЙОРЌУ 

БОРИСОМ ОЛІЙНИКОМ 
головою Ком іс і ї Верховно ї ради України 
у З а к о р д о н н и х сравах і зв'язках з С Н Д 

у вівторок , 27 -го аер#сия 1004 р. о ѓод. в ЗО вам. 

їй Д ім — 140 2 -га Давню, 

Івась Лехіцький. Він не тіль-
ки добрий бандурист, але й 
знавець кобзарської музики, 
аранжував деякі кобзарські 
твори.. Услід за Миколою 
Деичаківським Івась Лехіц-
кнй також поїхав на цілий рік 
в Украйѓў. Рік скоро минув, 
Івась Лехіцкий вернувся до 
Ню Йорќу і дуже серйозно 
взявся за підновлення діяль-
ностя „Гомону степів". 

По інтенсивній підготові 

„Гомін степів" виступив з 
широкою програмою, яка 
тривала понад півтора годи-

Перед самим концертом 
відбулася майстерня, яку пе-
ревела Ірина Китаста-Кузь-
ма. 

Вѓгак відбувся концерт. 
В програму його вхс.сіили на-
родні пісні і інструментальні 
речі, попереджені коротким 
змістом для англомовної 
публіки. Цілий концерт від-
бувся всередині старовинної 
церкви з чудовою акустикою 
і професійним освітленням. 
Церква була виповнена до ос-
таннього місця. Присутні ду-
же ентузіястнчно привітали 
появу ансамблю і рясними 
оплесками приймали кожну 
точку. Під час перерви і ггіс-
ля закінчення конце-ру дов-
го розпитували про бандури, 
а також про теперішну ситуа-
цію в Украї'ні. 

Наступного дня концерт 
відбувся в залі церкви в Ган-

Концерт соонзорувала 
Сгейтова рада Ню Йорќу. 

Микола Чорний-Досінчук 

перший раз виїхав на запро-
шення ^Делівер Канти Гкто-
рікал Ассоієшн" і взяв 
участь у великому спільному 

Ще було 9-го л іяц.р. 

УКРАЇНСЬКА 
СВІТЛИЧКА 

ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ) 
ВИХОВУВАТИ 

ДИТИНУ 

П. Андріснко-Данчук (посередині) J учнями-суміецями. виконавцями г 
програми. 

ми. вона завжди несла в 
серці любов до України 
Ювілятка все свої життя, 
всю енергію і всі знаний 
посвятила українському 
шкільництву і культурно-
освітній праці, рятуючи від 
асиміляції українських ді-
тей на еміграційних посе-
ленняк Франції, Аргентини, 
в Америці. Останні 20 літ 
працю, у Школі Українс-
знавства Осередку СУМ ім 
ген. хор. Т. Чупринки в Ню 
Йорќу. Друг К. Василик 
підкреслив, що „своєю від-
ланою працею для україн-
ської молоді й фомади мгр 
П. Андріснко-Данчук зас-
луговує на сьогоднішнє нс-
будсннс відзначення". 

Після головного слова 
щирі привіти склали прсд-
ставники українських орга-
нііацій: редактор Ігор Для-
бога — від Об'єднаного 

іітету мстрополіталь-

кої і Дозі Дубей — днрскто-
рів шкіл українознавства 
Пассейку ѓа Джерзі Ситі. 
НДж 

Упра; 

Ведучий програмою друг "ого Ню Йорќу, мгр іі 
Богдан Гаргай відкрив свя- Кобаса V від СИДОРА. 
точну програму і попросив і н ж М. ІЛмігель — в̂ ід кре-
отця Тараса Прокопа з па- дитівки ‚хамопоміч" в Ню 
рафії св. Юра в Ню Йорќу Иорку. інж. Богдан Качур 
провести молитву. І Ѓ ` - в і д 2 г о Відділу ОЧСУ. 

Після молитви святочне „Подруга Марія ЛсУїЯНська. 
слово виголосив довголіт- довголітня голова ОЖ 
ній голова Осередку СУМ. ОЧСУ ім. Уляни Целевич-
почесний голова СУМ в Ню Стсиюк в Ню Йорќу, секрс-
Йорку. учитель Школи Уќ- тар Головної Управи ОЖ 
раїнознавства та культур- ОЧСУ. вручивши китицю 
но-освітній керівникКрайо- квітів, широ привітала і 
вої Управи Сум. друг Кор- висловила теплі слова подя-
нель Василик. Прелегент ви за віддану співпраи 
ознайомив присутніх з ко-
ротким життєписом мгр 
Павлини Андрієнко-Дан-
чук. Починаючи від тяжко-
о дитинства, через трагіч-

ілятки з Головною Уп-
равою ОЖ ОЧСУ і Відді-
лом в Ню Йорќу. Щирий 
письмовий привіт наспів від 
голови Шкільної Ради при 

ну хуртовину Другої світо- УККА д-ра Євгена Федо-
вої війни, відтак борючись з Рснка. а також телефонічні 
еміграційними трудноща- привіти Стефанії Квасовсь-

У С В І Т Л У Н А М я т ь 

ІВАНА ДАНИЛОВИЧА 
)) на Укр. Вілммй Уиічреитвт в Ню 

У С В І Т Л У П А М ' Я Т Ь ! 

Лідія І д-р Роман Процики — 1.S00' доп в пам'ять 
протали би. п. я-ра прав Вогдаиа ЮрМ Юрчмшмш, шат 
голоімоі Екі.кутиім Фонду к.т.др Умраіиоанааства І 
н-д-ірноі РвтХтшвгтвьшого уміеермювеу. 

П-рТтодос.1 Міра Залуцм(І - 1.000 дол. . п .м ' . і . бл. 
п. о. проф. Манотіа Войивра. 

ігор І Ивма Гайии — 1.000' дол. а пам'ять батмса ба п. 
п-оф. Лмяина ГаВяи, а агату рВввняв Його еамртм. 

Амиа Иосипчук — авО дон. ш рмиивв саввртн мўаса нм. н. 

присутні нагородили довго-
тривалими оплесками. 

Після привітів і мистеиь-
кої частини мгр П. Андрісн-
ко-Данчук із зворушенням 

СУМ ювілятку привітала подякувала голові Осеред-
голова Комісії відзначень, ќу Дарці Бабській. Ўпрані 
подруга Ґеня Блага і секре- СУМ, Батьківському Комі-
тар Головної Управи СУМ тетові за влаштування цьо-
С т̀сфанія Грииков`ян. в іме- го надзвичайного ювілей-
щ Головної Управи вони ного бенкету, усім предста-
вручиди мгр П. Андріснко- вникам організацій за щирі 

.Відзначення ІІІ-го слова, другові Богданові 
ступня виховника С У М " 

В мистецькій частині вис-
тупило із деклямаиіямн і 
співом старше і молодше 
юнацтво Осередку СУМ ім. 
ген -хор Т. Чупринки. Леся 
Гарі ай. Андрій Паска іСте-
фцьо Равчак вручили юві-
лятці в імені Управи СУМ 
пам`ятковий годинник і свя-
точний торт. Хористи ан-
самблю „Промінь" соліс-

Гаргай за успішне ведення 
програми, усім присутнім 
подругам і друзям-сумів-
цям - абсольвснти Шќати 
Українознавства, батькам і 
гостям, декораторам сисни 
і залі - усім, хто в більшій 
чи меншій мірі причинився 
до успіху цього небудснно-
го заслуженого ювілею. 

Ювілей закінчився відсгй-
Оксана Х-рук-Боднар ванням молитви .‚Боже, 

і Теодор Боднар лри аком- вислухай б.іаі ання". 
паньяменті бандур викона-
ли дві зворушливі пісні, їх Кориель Василик 

БЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І КНИЖКИІ 
НЬ ЬУДѓ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИННІ 

бл.п. 
о. Митрат проф. 

д-р ІВАН ГРИНЬОХ 
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П О Л І Т И Ч Н А РАДА О У Н М К О Р Д О Н О М 
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ІВАННА 
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СВОБОДА, СЕРЕДА. 21-го ВЕРЕСНЯ 1994. 

„Я бачу вас, святі могили..." 
О.Олесь 

Цього року, коли прохо-
дять святкування 50-річчя 
УТВР. 82-ий Відділ СУА Ню 
Йорќу запланував святочні 
сходини, присвячені участі 
українських жінок в ЎПА. 

Сходини відбулися в прн-
міщснні СУА 19-го червня. В 
програмі виступили І. Іван-
чишнн: „Зелені свята у Льво-
ві" і А. Р. Байляк — зі спомн-
ном „Моя участь в ЎПА". 

Сходини відкрила іа-
ступниця голови А. Кїршак, 
яка привітала гостей, серед 
яких були голова 64-го і 35-
го відділів СУА, д-р М. Про-
коп з дружиною та рад М. 
Галів, і попросила до слова 
культурно-освітню рефе-
рентку І. Іванчишин. 

У своєму виступі вона 
нагадала про витоки Зелених 
свят — сиву давнину наших 
предків, які в час переходу 
від весни до літа замаювали 
зеленим віттям свої садиби, 
бо вірили, що їхні діди і пра-
діди вселюються в дерева і 
квіти, й коли їх принести до 
хати, то вони охоронятимуть 
житла від злих духів і всяких 
нещасть. З приходом хр`исти-
янства звичай замаювати 
хату зеленню на Зіслання 
Святого Духа (Трійцю) зали-
шився, а популярно ці дні 
названо Зеленими святами. 

Тепер уже почали моли-
тися не тільки за душі помер-
лої людини, але також за ду-
ші тих, хто віддав своє життя 
г.обороні свого нараду. По 
всій Галичині на Зелені свята 
на могилах січових стрільців 
відправляли Панахиди та спі-
валн патріотичних пісень. І. 
Іванчишин згадала Зелені 
свята в Самборі, коли після 
Панахиди хлопці співали „Ой 
у лузі червона калина", а 
польська поліція розганяла і 
била людей, багатьох за-
арештувала. Дісталося гумо-
вою палкою і їй. Найбільш 
масовими були походи до 

Жінки в боротьбі за свободу 

стрілецьких могил на Янів-
ському і Личаківському 
цвинтарі у Львові. 

Під час Другої світової 
війни в завзятому бою з во-
рогом ішли на смерть лицарі 
ОУН, ЎПА і Дивізії „Гали-
чина", в рядах яких, поруч з 
юнаками і чоловіками, боро-
лися і вмирали також герой-
ські жінки. 

Нагадала нам І. Іванчи-
шин і трагічну подію, що від-
булася 40 років тому, коли 
26-го червня в степах Кінгірі 
500 українських жінок, зодя-
гнених у вишиване вбрання, 
взявшись за руки, хотіли 
своїми тілами, немов муром, 
оборонити політичних в'янів, 
що підняли повстання. Каге-
бістські кати пустили проти 
жінок танки, від цієї крові 
невинних жертв російська ім-
перія ніколи не відмиється. 
Чи світова історія знає ще та-
кий приклад героїзму і по-
святи? 

В пошану невідомим 
борцям за свободу україн-
ського народу І. Іванчишин 
прочитала вірш О. Олеся „Я 
бачу вас, святі могили..." Во-
на закликала усіх присутніх 
молитися і просити Бога, 
щоб сонце волі, окуплене та-
кою високою ціною, ніколи 
не погасло. Накінець І. Іван-
чишнн звернула увагу на те. 
що в матеріялах виставки, 
присвяченої 50-річчю УТВР, 
участь жінок у визвольній 
боротьбі висвітлена недо-
статньо. Можливо, це є вина 
самих жінок, що не встигли 
про це подбати. 

Надзвичайно цікаво була 
доповідь-спомнн Анни Бяй-
ляк. Мабуть, небагатьом бу-
ла відома праця жінок у ря-
дах ЎПА. Розповідь з уст 
безпосередної учасниці пар-
тизанського руху зробила на 
присутніх велике враження. 
Слухаючи А. Байляк, ми пе-
регортали сторінки біографії 

жінки-революціонерки, бор-
ця за свободу. Своє слово во-
на розпочала від згадки про 
подію, що відбулася в її ди-
тинстві і яка вплинула на ви-
бір її життєвого шляху. 
Дев'ятирічною дівчинкою 
бачила, як польська поліція 
наказала старим людям 
зруйнувати стрілецькі моги-
ли. Це вразило її дитяче сер-
це після цього патріотичні 
почування бурхливо зроста-
ли. Постановила, що в будуч-
иості буде працювати для 
добра свого народу. Прой-
шли роки навчання в школі, і 
вона вступила у членИОУН. 

Першим завданням було 
зорганізувати приміщення 
для санітарних і ідеологічних 
курсів, знайти людей для пе-
рвезення пошти. Тоді ж її че-
кала перша болюча втрата: 
німці розстріляли товариша, 
який увів її в члени ОУН. То-
го дня отримала поручення 
принести машинку з жидів-
ського кладовища, розмі-
шеного за три кілометри від 
даного пункту, і ̀ підкласти 
міну під залізничні рейки. 
Майже кожного дня в іншо-
му селі проводила бесіди для 
освідомлення населення про 
цілі і завдання організації і 
таким чином нарід співпра-
цював з організацією... На-
ступним завданням було ор-
ганізувати в районі Судової 
Вишні одну чолівічу групу, а 
в малому селі Чижовнчі, з 
доручення УДК, дитячий са-
док. Через місяць зоргані-
зувала групу людей з 11 сіл. 

Отримала друге таке по-
ручення, але не довелося йо-
го виконати, бо через цей ра-
йон пройшла большевнцька 
партизанка і УДК відкликав 
їх з цього теренў. Відтак до 
неї зголосилася жінка на 
кличку „Сіра" і повідомила, 
що організаційно Anna буле 
підлягати її. Вона призначила 
Анну повітовою УЧХ Мости-

ського району. 
До того часу тут не існу-

вало мережі, Анна стала пер-
шою жінкою, що мала її ор-
ганізувати. її псевдо було' 
„Лісова". Повіт поділено на 
чотири райони, а районовнми 
були її шкільні товаришки, 
після того як пройшли ідел-
огічні і санітарні курси. Зав-
ланням мережі було наладн-
аіи зв'яок з вищими і нижчії 
ми органами, розмістити і на-
ладнати санітарні пункти, за-
безпечитн харчами: сухаря-
ми, сушеними овочами, ма-
каронами і т.п,, матеріялами 
першої медичної допомоги: 
бандажами, простирадлами, 
засобами дезинфекції. За 
певним інструктажом збира-
ли і сушили лікувальні рос-
лини і відправляли їх на 
пункти. Був час, що серед во-
- ї̀нів ЎПА поширилася лінем-
терія. Лікували її попелом з 
липових галузок. Не було за-
нотовано ні одного смертель-
ного випадку. 

Сітка УЧХ мала дуже 
добрий звязок зі Службою 
Безпеки і подавала раз у 

-місяць звіт, в якому була 
рубрика ОБЃ (одна баба гово-
рила). 

Це був 1944 рік. Вісті, 
які поступали від ОБЃ. дуже 
допомагали орієнтуватися в 
терені. Були ще ресрерентури 
військові і господарчі, всі во-
ни підлягали тереновому 
провідникові. Раз в місяць 
відбувалася відправа, на якій 
присутність референтів була 
обов'язкова. На цих відпра-
вах подавали нові шструкта-
жі, читали ідеологічні рефе-
рентн, відзначали національ-
ні свята. 

Один місяць в Мостись-
кому районі не було окупан-
та. В місцевому шпиталі пра-
цювали дві наші медичні сес-
три і при їх допомозі можна 
було забезпечити мережу 
певними медичними матері я-
лами. Коли підводи приїхали 
і обидві сестри виносили при-
значені речі, раптом появи-

' Четвертий і останній Тїзд 
Об'єднання Надбужанц ів 
відбувся у Торонто, в при-
міщеннях інституту св. Во-
лодимира в днях 19-го і 20-
го серпня при участі лише 
22 членів. Коли взяти до 
уваги, що на листі Іллиной 
сьќого відділу фігурувало 
60 осіб, то приїзд на з'їзд 
лише 22-ох членів спонукує 
до аналізи і до винесення 
відповідних рішень. Мале 
число при'сутніх можна поя-
снити похилим віком, ослаб 

„ ясними силами та відходом 
до вічйости чимало тих ди-
иамічних членів, котрі заі-
ніціювали ідею об`сднання, 
практично зорганізували 
його і провадили видавничу 
діяльність у формі трьох 
збірників ‚.Надбужанщнна" 

Візія регіональних об'сд-
нань у діяспорі виринула 
приблизно 15 років тому. В 
склад Об'єднання Надбу-
жаниів входили товариства 
„Сокальщина". „Радехів-
щина", „Бслзщина", ‚‚Ка-
м'янсччина" і „Холмщина". 

Хочеться пригадати над-
бужанцям і повідомити тих, 
хто зацікавлений видавни-
чим рухом регіональних 
об'єдань. що їхньою голов-
ною метою було збирання, 
а згодом видавання істори-
ко-документальних спога-
дів очевидців жахливих по-
дій і переживань в Україні в 
часі і після Другої світової 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 
ДІТИ ДО 

УКРАЇНСЬКИХ 
ШКІЛ 

Об'єднання Надбужанідів західньої 
діяспори закінчило свою діяльність 

Покращення демографіч-
ної ситуації в користь об'сд 
нання не передбачається. 
Тож, беручи під увагу зга-
дані фактори, які з'їзд одно-
голосно прийняв пропози-
цію щодо припинення діяль 
ности Об'єднання Надбу-
жанців. Слід за таким ріше-
нням обрано Ліквідаційну 
комісію у складі: Харко 
Степан — голова. До.ман-
чук Антін — 1-ий заст., Ба-
сюк Еміліян, — 2-ий заст., 
Кравчук Надія — секретар, 
Доманчук Антін — касир. 
Гайдук Константин — ор-
і.пташиний референт. Ро-
манів Семен та о. Вашуќ 
Іван — члени. 

Завданням Лі'квідаційної 
комісії в першу чергу, буде 
зладити свій адресар, а зго-
дом полагоджувати фінан-
сові справи з надбужанцями ч 
у Сокалі. Організаційний 
референт К^Хдйдук зло-
жить листу тих надбужан-
ців і інституцій, д о яких 
будемо висилати 3-ій'том 
.‚Надбужанщини". Канце-
лярійні архіви передамо на 
збереження д о Украінсько-
го Національного Музфо в 
Чикаго , де екзекутивним 
директором є надбужанець. 
Вирішено зібрати збірники 
(1-ий і 2-ий томи), які ще 
знаходяться у продажу і 
примістити їх частинно в 
Канаді, а частинно в Укра-
інському Музеї в Чикаго. 

Проситься колишні дьо-
кальні Комітети Об`сднан-
ня надбужанців замовляти 

війни. 
Завдяки невсипущій праці 

та фінансовій жертвенності, 
об'сднання мало змогу ви-
дати три томи збірки „Над-
бужанщина", монографію 
о. Т. Коструби про місто 
Белз і Белзьку Землю. 14 
чисел бюлетеня „Надбужан 
ська Земля" та 24 чисел 
Обіжника Головної Упра-
ви. Протягом майже 15 ро-
ків діяльности відбуто чо-
тири земляцькі з'їзди і кіль-
ка конференцій. 

Збиранням матеріялів до 
збірників займався св. п. 
мер Микола Мартинюк . 
Найтяжчу, однак, роботу, 
дуже дбайливо виконувала 
мгр Надія Хмара-Олійник. 
Розсилкою збірників до різ-
них країн світу займався 
автор цих рядків і поважне 
число тих збірників знахо-
диться сьогодні на полицях 
бібліотек важливіших ўні -
верситетів Заходу. Редагу-
вав журнал „Надбужанська 
Земля" редактор Анатоль 

'Демусь .Обіжники теж по-
являлися з-під його пера і 
редакції. 

Головною темою нарад 
було питання: що далі? Це 
питання виринуло у наслі-
док складних, несприятли-
вих умовиќ, в яких знай 
шовся провід під цю пору. 
Найбільш негативним чин-
нихом є похилий вік членс-
тва, слабке здоров'я та від-
хід до вічностн найактив-
ніших піонерів регіональ-
ного руху Надбужанщини. 

3-ій том збірника у більшій 
кількості для своїх членів. 
Розчислення комітетів і по-
жертви проситься висилати 
на адресу фінансового ре-
ферента: Antin Domanp-uk. 
6100 PI. Lacombe, St.' Leo-
nard.Que. HIP 2H8Canada. 

У Канаді збірник можна 
теж замовляти у голови 
Ліквідаційної Комісії: Ste-
phan Charko, 61 Richview 
Rd. Apt. 711, Etibicoke, Ont. 
M9A 4M8. Canada. 

В Америці проситься за-
мовляти 3-ій том збірника 
в ціні 35 дол. у Mrs. Luba 
Halibey, 5 Mirador, Denville. 
N.J. 07834 U.S.A. 

Управа Об'сднання про-
сить вибачення за те. що не 
вислала повідомлень своїм 
членам про 4-ий з'їзд, а на 
своє виправдання просить 
шановне членство взяти до 
уваги той факт, що загаль-
ний адресар членства зна-
ходився у св. п. Миколи 
Мартинюка. який несподіва 
но відійшов у вічність кіль-
ка місяців тому. В додатку, 
оголошення у пресі не вийш 
ло так, як ми собі того ба-
жали. 

Беручи під увагу видавни-
чу роботу Об`сднання Надбу 
жанців, яка базувалася на 
збиранні матеріялів мему-
арного порядку, надбужан-
ці можуть бути горді, що 
спогадами очевидців про 
недавнє минуле нашої бать-
ківщнни вони дали змогу 
історикам заповнити прога-
лини вогочасної історії Уіс-
раїни, які були спричинені 
нашими окупантами. 

Еміліян Басюк 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ПООДИНОКІ ОСОБИ, ЩО 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖОДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

ВСІ МХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ ЗАПЛАЧЕНІ ДО 
в ДНІВ ВІД ДНЯ ОДЕРЖАННЯ РАХУНКІВ 

Чи Ви знаєте, що У Н Co юз 
уділяє своїм членам: 

. Перші ѓіпотечні позички (мортгеджі) 
на купно власного дому 

# На 1-3 родинні доми, де живе власник 
# По доступних відсотках 

Або, може Ви думаєте перефінансувати 
існуючу позичку. 

Щоб довідатись більше про ѓіпотечні позич-
ки просимо Вас телефонувати на число: 

(201) 451-2200 або 
1 (800) 253-8862 (поза Н. Дж.) 

лася німецька сестра, погро-
жуючи, що покличе гестапо. 
Але дівчатам вдалося зама-
нити її до крамниці і закрити 
на ключ. Ладунок з чотирьох 
фір змішався з фірмами вті-
качів і тільки під вечір при-
був на означене місце, де 
його (масковано і згодом 
переправлено на Перемищ-
ину і Лемківщину. 10-го сер-
пня на відправі провідник по-
відомив. що наближається 
Червона армія. Отримали 
інструктаж посиленої кон-
іпіраті, замінено денну пра-
цю на нічну, визначено пунк-
ти для відбирання пошти. 
Про капітуляцію не було мо-
ви. 

В Мостиському районі 
діяла дуже сильпа польська 
партизанка. їм з літаків ки-
дали амуніцію і зброю. Треба 
думати, що цс робили боль-
ПІСНІІМІ Нашим вдалося 
кілька разів випередити по-
ляків і захопити ладунок. 
Поляки спалили частину Св-
ла Буковичі і ціле село Па-
кість. В цій акції' загинуло до 
сорока людей. Терен став не-
безпечним. 

19-го серпня в Мостись-
кнй район вступила Червона 
армія. Людей охопила триво-
га. Большевики шукали в 
першу чергу бандерівців. 
Треба було іти в глибоке під-
пілля. А. Байляк, не знай-
шовшн на своєму пункті 
пошти, перейшла на північну 
частину району, сподіваю-
чись когось зустрінути, але 
дарма. 

19-го грудня Анну Бай-
люк переносять на Закерзон-
ня. Перемищину. З 8 дівчат 
осталося тільки двоє. В Пе-
ремишлі Анна по-знайоми-
лась з військовим реферсн-
том Орським і 5-го серпня 
вони взяли шлюб. 

Польські війська в міс-
течку Бірчі майже кожного 
дня перевіряли цей район, то-
му наші провідники виріши-
ли зліквідувати польську ба-
зу. Мало цс відбутися в ніч з 
6-го на 7-го січня 1946 року. 

Після цієї акції всі мали 
відсвяткувати Різдво. Все 
було підняте на ноги. Жінки 
варили, пекли, а чоловіки їм 
допомагали. Була ялинка, ді-
дух і солома. Кожного вояка 
чекала нова сорочка, зшита з 
парашута, або куплена десь в 
Перемишлі. Минули довгі го-
динн очікування, після церк-
ви сотенний розказав, що 
збройна акція не мала успіху: 
ЗО вояків ЎПА загинуло, а 
серед них і чоловік Анни. 

Жіноча сітка почала 
ліквідуватися. Треба було 
приєднатися до переселенців 
і легалізуватися. Але робота 
ще якийсь час продовжува-
лася, бо треба було воїнам 
ЎПА подавати медичну допо-
могу, забезпечувати їх одя-
гом, взуттям, харчами. 

Злегалізувалась Анна 
Байляк у Кракові, але органі-
заційно була звязана з про-
відником і виконувала функ-
цію зв'якової між заграни-
цею і краєм аж до дня її 
арешту 12-го травня 1947 ро-
ку. Засуджено ї'ї совєтькою 
владою на 7 років ув'язнен-
ня. Звільнено 12-го червні. 
1954 року. 

В кінці Анна Байляк ска-
зала, що ніколи не нарікала 
на свою долю. З болем серця 
тільки згадує тих, що поляг-
ли, не діждавшись побачити 
Україну вільною. 

Після довгих оплесків І. 
Іванчишин сердечно 
подякувала пролегентці за 
ціка-внй і докладний спомин. 

Моїм завданням не було 
переповісти усе почуте, маге-
ріяли. зібрані Анною Байляк, 
повинні вийти окремою 
книжкою. Я зупинилася 
тільки на окремих моментах, 
щоб таким чином хоч час-
тннно зхарактеризувати 
участь жінок в рядах ЎПА, 
які на рівні з чоловіками 
несли тягар партизанського 
життя, записавши свої імена 
золотими буквами в історію 
українських визвольних зма-
гань. 

М.М. 

День Союзники Округи Чикаго 

Хоч похмурий ранок Щг 
го червня загрожував до-
щем, природа все ж ласкаво 
розпогодила небо, сповнила 
його блакиттю і соняшним 
теплом, так необхідним для 
успіху імпрези на повітрі. 
Цією імпрезою був День Со-
юзянки, який щорічно влаш-
товує чикаґська Округа СУА 
вад мальовничим Круглим 
Озером. 

Цьогорічний день розпо-
чався польовою Службою 
Божою, яку відправив о. 
Іван Кротець, парох церкви 
свв. Володимира і Ольги. У 
своєму патріотичному слові 
він згадав 500 українських 
жінок-в'язнів, закатованих 
сталінським режимом у Кін-
гірі, яких 40-ва річниця 
смерти саме збігалася із да-
тою 26-го червня. В пам'ять 
Тх опісля відправив Моле-
бень, співав мішаний хор 
церкви свв. Володимира і 
Ольги. Святочний настрій 
підкреслював також сам 
престіл, гарно прикрашений 
килимом, вишитими рушни-
ками та квітами, про що по-

страви, напоями займався 
101-ий Відділ. Солодке пе-
чиво домашнього виробу 
готували членќи усіх від-
ДІЛІВ. 

В розваговій частині нда-
лим музичним тлом були 
пісні (народні і популяного 
жанру) у виконанні Василя 
Пика і його милозвучної 
партнерки. Вони заохочу-
вали все не лиш молодих, 
але і старших та „юних ду-
хом" до танку на підгото-
ваній до цього площі. 

Для малят 85-ий Відділ 
організував цікаві гри і за-
бави, що їх вміло провела з 
дітьми Христя Дзюк. 

Як і щороку, льотерія ма-
ла цінні, декоративні мисте-
цькі виграші, вильосовані 
щасливцями у кінцевій роз-
гривці (під зарядом Оксани 
Мельник з 22-го Відділу і 
Ірени Попович з 74-го Від-
ділу). Не можна не згадати 
ліцитації торта, оригінально 
прибраного і спеченого на 
цю ціль Любою Калін (29-ий 
Відділ), яка принесла пова-
жиу суму у фінансовому ре-

дбала союзника Стефаніяі-^зультаті. 
Форовнч (22-ий Відділ). Про Час минав у приємній то-
500 героїнь згадала також вариськіД атмосфері, голов-
Анастазія Хариш, голова ними темами розмов були 
Округи, яка привітала усіх світові події та справи в Ук-
присутніх, бажаючи їм гар- раїні. Можна було бачити 
но провести день, та запро-
сила до обіду. Важливою 
частиною такої імпрези є 
добре зорганізована кухня. 
Цим разом союзники, як 
усе, успішно вив'язалися зі 
свого кулінарного завдання. 
Під вдалим проводом Анни 
Марчук і Олени Харкевич 
(22-ий Відділ), та при допо-
мозі членок меню вдалося 
багатим до вибору, вклю-
чаючи традиційні українські 

багато молодих, подружжя 
з дітьми, здавалося, що це 
з ікалися члени велокої ро-
динн. Серед сьогоднішнього 
життєвого темпу і складних 
конфліктів не часто можна 
мати такий погідний, у 
дружній атмосфері прове-
дений день, цією виїмковою 
нагодою щороку щедро об-
даровус нас чикаґська Окру-
га СУА. 

Мирослав 

УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ 
1814-1820 

Редактор БОГДАН Питними при співпраці 

Ілюстрації Івана Імн 
Матврі-ли до альбому зібрали 

Накладом ювілейного Комітету Пьвів. 1935. рвпринтнв від-
творвння з 1935 рсжу, Львів, видавництво ..Слово". 1991. з 
друкарні Полігрвфкнига. Київ. стор. 160. Тверда оправа. 

ціна 19 доп. 
Можна набувати в книгарні ..Свобода". 

Відзначення Дня Самостійности 
України в Лос Анд желе сі 

У неділю, 21-го серпня 
1994 року, українська грома 
да над Тихим Океаном, від 
значила третю річниця са-
мосгійности України бенке-
том і короткою мистець-
кою програмою в залі Ук-
раїнського Культурного 
Осередку. Раніше, святку-
вання цього дня почались 
відправленням Молебня у 
всіх українських церквах — 
св. Володимира, св. Андрія 
і Різдва Пречистої Діви Ма-
ріі. 

Помимо того,що півден-
на Каліфорнія була вже три 
тижні під „залогою'` горя-
чі.все ж таки свято прнва-
било понад 200 осіб. Голо-
ва Українського Осередку 
Богдан Стус відкрив свято і 
колишнього амбасадора 
ЗСА в Україні Романа По-
падюка і громаду та пере-
дав ведення програми Лю-
бі Кеска, яка провела на-
мічену програму надзви-
чайно вдало. 

Після презентації прапо-
рів українськими молодеЧи-
ми організаціями Пласт і 
СУМА, український націо-
нальних хор „Кобзар", під 
дирнгентурою Григорія Га-
ляка. відспівав „Молитву за 
Україну" ар. О. Кошиця і 
американський славень . 
Отець Протопресвітер Го-
лутяк-Гомяк виголосив мо-
литву та склав подяку і бла-
гав Всевишнього, щоб Він 
на дальше піклувався мо-
лодою українською дсржа-
в о ю і щоби у к р а ї н с ь к и й 
народ діждався скорого кра 
щого майбутнього. 

Б. Стус запропонував 
„товст" в намірснні Украї-
ни, після чого всі присутні 
мали нагоду присмаковува-
тись смачною стравою. Від-
так хор „Ќобраз" вико-
нав слідуючі твори: „Сла-
ва Вкраїні" — слова Г. Чуп-

ШДІИШ.'ІІГ 

Ф В І Д НАС Џ 

іст Чикаго, Ілл. помвряе 9-го 

УНСоюіу ста-

тѓу дві дочки ДоротІ АльЗрвхт 
' Роз Мері Амброз. Похорон 

ГАДЕВИЧ КАТЕРИНА член УНС 
Відд. 170-го Т-ва „Українська 
Січ" в Джвраі Ситі, НДДж. по-
марла 23-го червня 1994 року на 
во-му-році жиѓга. Народилася 
1915 рожу, а членом УНС стала 
1950 рову. Залиішла у смутку 
доньку Марію, сина Василя І 
двох аиукЬ. Похорон відбувся 
25-го череня 1994 року иацаии-
тарі св. Андрія в Ба.ид Бруку, 
ИДж . 

Вічна їй Пам'ять! 

ВОЛОДИМИР КОВЕРКО член 
УНС ВІдд 349^0 Т-ва їм. Тараса 
Шмченка в Меиеіл. НДж . по-
мвра-го череня 1994 ренту на 71-
му році життя. Чл.иом УНС 
став 1951 року. Залишив у catyr-

АННА СТУХЛИЌ член УНС В Ід-
ділу 2-го Т-ва свв. Петра І Павла 
вМт.Карм#л, Па. померла 1Є-Г0 
травім 1994 року на 7І-му році 
життя. Нар. 19-го сіргаія 1920 
року в Ембрндж, Па. Членом 
УНС стала 1941 року. Похорон 
відбувся 24-го травня 1994 року 

ринки, музика М. Гайворон 
сьќого та „Вкраїно Мати" 
— словаС . Черкасенка, музи 
ќа К. Стеценка. Фортепія-
новий супровід вела проф. 
Леся Вахнянин-Курилснко. 
Грамоту від повіту Лос Ан-
джелес і проклямацію від 
губернатора Піта Вілсона 
відчитав О.Рівний, голова 
місцевого Відділу УККА. 
При цьому зазначусться, що 
це перший раз губернатор 
видав проклямацію з наго-
ди Дня Самостійности Ук-
раїни. 

Та найважнішою части-
ною програми дня була до-
повідь першого амбасадора 
ЗСА в Україні Романа По-
падюка. Він взяв за тему 
„Сучасність української дер 
жави". Він яскраво вияснив 
складні ситуації, які стріча-
ють молоду державу, її 
правління, взасмовідноси-
ни з її сусідами і запевнив 
присутніх, що новообраний 
президент поведе політику 
на користь України. Після 
його підготованої доповіді 
гість ввічливо давав відпо-
віді на питання заінтересо-
ваних учасників. 

Хор „Кобзар" разом з 
громадою закінчив святку-
ванйя українським славнем. 

Олександер Рівний 

2в First Avenue 
New York. NY 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

% Р О З Ш У К И # 

ПОШУКУЮ 
слідуючих, їх родину або знайс-
мих: 1) Романа КОГУТА. 2) Анну 
КОПАЧ. 3) Василя КОПАЧ. 

Писати до: Harriet Oubansky. 
tracing specialist. American Red 
Сѓова. 4700 Mt Hope Or. 
Baltimore MO 21215-3231 
1(900)949-9277 

# ПРАЦЯ Џ 

Для постійної роботи на 
взуттєвій фабриці потре-

буємо робітників усіх шев-
ських професій Фабрика 

розташована 
в New Rochelle N. Y. 

Тељ: (914) 632-5320 

ПОШУКУЄМО 
жінку до опіки над двома 

дітьми І до легкої 
домашньої праці. 
Мешкання, харчі. 

Тея. (201) 267-7155 

-‡- ДО ВИНАЙМУ # 

ДОВИНАЙМУ 
ХАТА 

І4 спальні (можливість купи-
ти) у Філ ядельфії иеоалеко 
Пснсильвснського Універси-
тегу. 

(201) 763-5426 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙҐРО - директор 
" Родина ДМИТРИЌ 

Peter J arema 

129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y.10009 

(212)674-2568 

LYTWYNALYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Service ,4 


